
 (( ؟تنسجم مع مفهوم الالشعور هل فكرة احلرية ))                        

ةةل اةةف  يةهل  هةةو احلةف  مةع الالشةةعور الةه  يع ةة    إجيفدهةفمقدمةة   تعةد ملةةكحلة احلريةة مةةا ااقةد افلةفيل الفحلسةةفالة ةةف   الفال ةةفة  ☺

هةةةةل فكةةةةرة احلريةةةةة تنسةةةةجم مةةةةع مفهةةةةوم  أ ضةةةة  أخةةةةر مععةةةةفرة االقةةةةة مالنه ف؟  فهةةةةل هنةةةةف    لإلنسةةةةف الةةةةععم اةةةةفمال ل فسةةةةس احلالةةةةفة النفسةةةةالة 

 األفعةةف يةةف  القةةالم ااج  فاالةةة هةةو  حلةةة   إذايؤيةةد  فر يةةد الةةه  يةةر  انةة   مةةا احلريةةة  الالشةةعور  هةةها مةةف  يوجةةد انسةةجفم  1ف☻الالشةةعور

خةفر   ةفةة اللةعور هةو اققهةف  هةف فةف  ههور  الة األخالق  القالم ااج  فاالة  األاحلى ألننفنظرا خلضواهف  قت حق الرغعفت  افالو  اليت ليت مل 

يةف  اللةعور ا ينسةجم    إذا ابألفعةف  هةو شةعور  معةدم احلريةة ق القالةفم لأل ةعف    اةل اللةعور هةو  اةل السةحلو   أ فكرة احلرية ي ةف  فق 

ة مفهةوم معقةو  أ  تعالة   تلةعر مة    احل  الة األخةسةاحلريةة مفهةوم م نفقضةف لحلح  الةة  هةه   مع احلريةة فهةل تنسةجم مةع مفهةوم الالشةعور  تعةد

السةحلو  ) الالشةعورال ا يعة   مةد افعنقةد اةدم اللةعور ☻يهل  فف  احلريةة تنسةجم مةع الالشةعور  األمريف     إذااحل  الة تنسجم مع اللعور 

هةةها  رأساحلةةى  رو  الالشةةعمةةا احلريةةة  انسةةجفم  ا يوجةةد  2ق♣يعةة  اةةدم  جةةود اةةها السةةحلو   السةةحلو  ثةةدك ملةةكل افةةو     ا أ  أمةةدا

يع قةد ديكةفرت  إذنعرفهةف   أيثةرنعرفة  موضةو   شةل ما احلرية فالنف حبالث لةال  هنةف  أ   م أيد  جد  إننفهو ديكفرت اله  يقو     الرأ 

فعةل ا يةر  فالة  فف ةدة فعةل يةرا  موحلةواب ت نةع اةا أ   أب  جيعحلة  قةفدرا احلةى القالةفم اإلنسةف ابحلريةة ت حلكة   النفسةالة تعةا لنةف شةعور ال جرمة  أ 

 أبةوااةفالقةو  اب  اللةعور هةو  اةل الةهات  أ الةيت تع قةد موقة  افدر ةة الكال ةالكالة  إىل ةابإلضففخفرجل  إيرا  أب  هو ق هها ا ث  

 جةود  عور  مةهال  ااشة أبنة غةس قفمةل لحل الةظةة الداخحلالةة  رالالشةعو  أ  نلعر مبف جير  فالهف ي ف ي نفقم متفمف لحلقو  اب  النف  ا  أفعفاف

شةعور ا  يةةل تكةو  ماةفةعة لال أ  جةدت ةريةة جية    إذاحلالةفة الفالييولوجالةةة  ابل ةف  ا إاتوجةد ةالةف ة خةفر  احلالةفة النفسةالة  لة      انة  ا

رت احلةةى نقةةد ريةةي ديكةةف ☻ أصةةالا قال ةةة اةةف هبةةف  هةةو نفسةةل  ابل ةةف  ففحلريةةة غةةس ملةةعور هةةو شةةعور  يرافةةق مةةف هةةو نفسةةل شةةعور   مةةف مةةف

نفسةل  ا يؤيةد  هةو شةعور  هةو يةل مةف  أ العحلةم يؤيةد  أ ي ةف   اإلنسةف العوامل اخلفرجالة اليت ت حكم ق فعةل   أمهلالعوامل الداخحلالة النفسالة 

 أ  يفنةةا احل  الةةة ت نف ةة  مةةع اللةةعور ففنةة  جيةة   إذاتريالةة    ♦مالةظ ةة  غةةس موجةةودنفسةةل هةةو شةةعور   لةةال  يةةل مةةال تكةةا  هةةو اب  مةةف

   . رية مع الالشعوراحل ت وافق




